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MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 1 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V posledním měsíci roku 2018 rada města sešla hned 4x,
a to ve dnech 3., 10., 17. a 19. prosince. Na svých jednáních
probrala tyto podstatné body:
• Schválila program řádné schůze zastupitelstva města
na 19. 12. 2018
• Schválila prodloužení nájmu objektu loděnice a pověřila
pronajímatele vyřešením potřebných povolení pro další
provoz ubytovny
• Vyhlásila výběrové řízení na jednatele Technických služeb města
• Změnila zakladatelskou listinu TS, kde zrušila dozorčí
radu (bude nahrazena radou města)
• Schválila pronájem plochy náměstí pro organizaci pravidelných trhů
• Schválila změnu organizační struktury a počtu zaměstnanců městského úřadu
• Schválila přijmutí dotace na zřízení přípojných bodů
• Stanovila komisi na výběr dodavatelské firmy v investiční
akci ZTV Plácky II.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
Členové rady města se zúčastnili také valné hromady Technických služeb s.r.o. dne 10. 12., kde oznámili plánované
kroky ke změně jejich struktury a činnosti.
Zastupitelé města se sešli ke své závěrečné letošní schůzi
dne 19. prosince a z tohoto jednání pro potřeby zpravodaje
vybíráme:
• Schválení rozpočtových změn
• Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019
do doby schválení nového rozpočtu
• Schválení změn zakladatelské listiny Technických služeb s.r.o.
Pracovní schůze zastupitelstva města proběhla dne 12. 12.
Na ní se zastupitelé seznámili s návrhem rozpočtu na rok
2019, stanovili si jeho investiční priority a zároveň prodiskutovali další priority na celé volební období.
Další termíny veřejné schůze zastupitelstva jsou plánovány
na 21. ledna a 25. února.
Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line
přenos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
-JD-

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZVOLENY
Zastupitelstvo města Ledeč zvolilo v souladu se zákonem
o obcích na svém zasedání dne 19. listopadu všechny členy
finančního a kontrolního výboru. Již na ustavujícím zasedání dne 31. 10. 2018 byli zvoleni předsedové jednotlivých
výborů, kterými se stali Marek Kroutil (ODS) – předseda
kontrolního výboru a Pavel Storož (SNK Pro Ledeč) –

předseda finančního výboru. Na listopadovém zasedání byli
pak na návrh volebních stran zvoleni zbývající členové tak,
aby byly zastoupeny všechny subjekty zastupitelstva města
a počet členů byl v souladu se zákonem o obcích lichý.
Složení jednotlivých výborů pro následující volební období
je tedy následující:

FINANČNÍ VÝBOR:
Pavel Storož (SNK Pro Ledeč),
předseda
Mgr. Iva Svobodová (ODS),
členka výboru
Petr Choutka (ČSSD),
člen výboru
Bc. Ivana Dospělová (Zelená pro Ledeč),
členka výboru
Ing. Zdeněk Janák (KSČM),
člen výboru
Jaroslav Poborský (KDU-ČSL),
člen výboru
Ing. Vincenc Šrůtka (SNK Pro Ledeč),
člen výboru

KONTROLNÍ VÝBOR:
Marek Kroutil (ODS),
předseda
RNDr. Pavel Policar,
člen výboru
Pavel Pokorný (ČSSD),
člen výboru
Jan Malík (Zelená pro Ledeč),
členka výboru
Ing. Dalimil Laudát (KSČM),
člen výboru
Josef Bělohradský (KDU-ČSL),
člen výboru
Ing. Vratislav Nosek (SNK Pro Ledeč),
člen výboru

Všem zvoleným členům výborů přejeme hodně úspěchů v jejich práci v tomto volebním období.

-zt-

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2019
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
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5. – 6. 1.

Dr. Chládek,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 110

12. – 13. 1.

Dr. Beránková,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

19. – 20. 1.

Dr. Richter,
Jiráskova 669, Chotěboř

Tel.: 569 626 481

26. – 27. 1.

Dr. Palánová,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 103

Vážení čtenáři, právě jste do rukou dostali lednové vydání Ledečského zpravodaje, který letošním rokem začíná už
svůj XXVII. ročník. Přivítáme vaši spolupráci, abychom společně vytvořili měsíčník, kde najdete zprávy z radnice
i své oblíbené rubriky. Nezapomeňte také na společenskou kroniku, kde můžete zveřejnit blahopřání, poděkování
i vzpomínku na své blízké. Všechny kontakty na redakci najdete v tiráži zpravodaje nebo v místním informačním
centru (tel.: 569 721 471, e-mail: ic@ledecns.cz).
Mějte se moc pěkně v roce, který právě nastal. Zdraví, štěstí a dobré zprávy ať vás neopouštějí. Děkujeme vám
za celoroční společnost a přízeň.
Redakce, ok.

SOUHRN NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OPRAV
A INVESTIC ZA ROK 2018
V průběhu roku 2018 bylo realizováno na základě schváleného rozpočtu několik velkých investic i větších oprav majetku
města. Do poloviny prosince 2018 se v rámci rozpočtu jednalo o celkovou částku cca 56 860 000,- Kč (zahrnuje zaplacené
faktury k 15. 12. 2018, termín dokončení některých akcí je do 31. 12. 2018, tudíž nejsou zatím vyfakturovány celé smluvní
částky). V následující tabulce uvádíme souhrn těch nejvýznamnějších akcí, včetně vynaložených finančních prostředků (ceny
včetně DPH). Mimo tyto akce samozřejmě probíhaly i další drobné opravy týkající se budov v majetku města a chodníků
a komunikací v Ledči nad Sázavou i jeho místních částech.
Název akce

Skutečné náklady v Kč

investice_křižovatka Průsečná

6 858 800,00
(+ 503 000,00 příplatek TS na rekonstrukci veřejného osvětlení)

investice_Chodník Habrecká

680 000,-00

investice_ZTV školní jídelna
(nová výdejní okénka vč. nových výdejních
terminálů + multifunkční pánev a další
spotřebiče)

1 485 000,00

investice_ČOV Háj

4 490 000,00

(podíl na nákladech:  1 524 250,00 Město Ledeč, 1 483 000,00
nemocnice Háj, 1 482 750,00 dotace Kraj)

investice_NH
investice_HIM IT

103 000,00
70 000,00

investice_Datové sítě_metropolitní síť LeNet

230 000,00

investice_projekty
investice_LS
investice_sportoviště Habrek
Investice_stavební úpravy Barborka
Investice_zateplení Barborka
opravy komunikace Na Rámech
opravy komunikací OSTATNÍ
opravy chodníku Havlíčkova
opravy chodníku Ke Kovofiniši
obnova kulturních památek_restaurování sochy
Mistra Jana Husa
investice_ZTV Plácky II. etapa PŘELOŽKA
DHIM provoz MÚ nákup Prádelna

177 000,00
13 855 500,00
8 769 500,00
684 340,00
5 896 670,00
(z toho dotace 1 960 380,00)
4 910 000,00
888 000,00
2 536 000,00
1 560 000,00
(firma KOVOFINIŠ s.r.o. přispěla darem ve výši 150.000,- Kč
a firma SCHÄFER-SUDEX s.r.o., Podolí 5, Ledeč nad Sázavou
darem ve výši 50.000,- Kč)
233 820,00
(z toho dotace 116 909,00)
483 000,00
2 500 000,00

Co se týče všech dotací, tak celková částka za rok 2018, která byla připsána na účet města, činila 3 578 665,00 Kč.
-OdMI-

3

4

TANEČNÍ KURZ 2018
SVČ Ledeč pořádá již několik let taneční kurz. Letošní taneční kurz byl již v pořadí dvacátý druhý, který jsme pořádali. Oproti minulým rokům byl letošní zájem o kurz menší.
Připisujeme to menšímu počtu studentů, kteří navštěvují
střední školy v našem městě. A ještě větší náš údiv způsobil menší zájem ze strany děvčat. V letošním roce nám tak
musela vypomoci děvčata, která absolvovala minulé taneční
kurzy. I přes tato úskalí proběhly taneční dobře. Nic nebránilo tomu, abychom 1. prosince 2018 zakončili taneční závěrečným věnečkem. Již tradičně účastníci kurzu předvedli
svoje taneční umění rodičům, prarodičům, tetám, strýčkům
a dalšímu početnému příbuzenstvu. Občas nejedno oko nezůstalo suché. Závěrečnou lekci navštěvují v hojném počtu
i účastníci minulých kurzů.

Poděkování z naší strany patří i manželům Novákovým
z Kutné Hory. Taneční nám vedou od samého začátku. Velký dík patří i firmě FOTO VIDRNA z Kolína, která závěrečné lekce zdokumentuje fotografiemi a zájemci si je mohou
ihned na místě zakoupit a odnést domů.
První taneční kurz SVČ Ledeč uspořádalo v roce 1997. Taneční kurzy pořádáme v sokolovně. Ta má sice do odpovídajícího prostředí pro kurzy společenského tance a chování
hodně daleko, ale je to v současné době jediný dostatečně
velký sál v Ledči. Tak doufáme, že se městu podaří sokolovnu získat a vylepšit tak, že nic nebude bránit na podzim
uspořádat dvacáté třetí taneční.
HAN
FOTOGRAFIE REDAKCI VĚNOVALA
FIRMA VIDRNA KOLÍN (viz protější str.).

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA HRADĚ
Tentokrát nám na „Mikuláše“ počasí přálo. Byl slunečný,
i když trošku mrazivý den. Na ledečském hradě jsme uspořádali již tradiční Mikulášskou nadílku, kterou navštívilo
přes 500 dětí a rodičů či prarodičů. Dolní nádvoří patřilo
čertům. Zde si děti mohly s pekelníky zahrát karty, kostky
a jiné „hříšné“ hry. V průchodu mezi nádvořími na ně čekala
Luciferka se svým pomocníkem, která četla z knihy hříchů.
Na horním nádvoří bylo „nebe“. Zde si děti s anděly mohly
vyluštit hádanky a také na ně zde čekal Mikuláš. Některé
děti měly připravené básničky nebo písničky. V mrazivém

počasí přišel vhod svařáček a vánoční čaj. Celou akci ukončil nádherný ohňostroj. Velký dík patří Městu Ledeč nad
Sázavou za finanční podporu. Děkujeme také panu kastelánovi L. Šímovi, který nám vždy ochotně vychází na našich
akcích vstříc. V neposlední řadě musíme poděkovat za spolupráci divadelnímu spolku Mimochodem a všem mladým
lidem, bez kterých bychom akci takového rozsahu nemohli
uspořádat.
Za SVČ Ledeč Mgr. Ivana Svobodová,
foto Michal Cihlář

MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V LEDČI N. S.

Srdečně zveme na maturitní ples Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou,
který se koná

dne 1. února 2019,

k tanci a poslechu hraje kapela R.U.M. Začátek v 19.00 hodin v Sokolovně
v Ledči, vstupné 220 Kč.
Studenti maturitních tříd střední odborné školy.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC PROSINEC 2018
POŠKOZENÍ
OSOBNÍCH
VOZIDEL – dne 25. 11. 2018
byly policejním orgánem dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony
trestního řízení ve věci spáchání
přečinů krádež a poškození cizí
věci, kterých se dopustil dosud
nezjištěný pachatel tím, v době
od 20:00 hod. dne 24.11.2018
do 08:00 hod. dne 25.11.2018,
kdy v Ledči n./S., v ul. Stínadla, M. Majerové, Na Rámech, 5. května, nezjištěným předmětem rozbil ve
4 případech u zde zaparkovaných vozidel skleněné výplně pravých nebo levých předních dveří a v jednom
případě zadních dveří do zavazadlového prostoru, přičemž v jednom případě z vozidla odcizil zde uložené
CD nosiče, čímž poškozený majitelům v součtu způsobil
celkovou škodu ve výši nejméně 15.000,-Kč. V případě
zjištění pachatele tomuto hrozí trest odnětí svobody až na
2 roky, zákaz činnosti, popř. propadnutí věci.
KRÁDEŽ ALKOHOLU V OBCHODĚ BILLA – dne
4. 12. 2018 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu
krádež, kterého se dopustil 39-letý muž (bezdomovec),
který dne 3.12.2018 v době v době od 15:45 do 16:15
hod. v obchodě Billa v Ledči n./S., odcizil z vystaveného regálu lahev alkoholu RUM BOŽKOV REPUBLICA
v hodnotě 289,-Kč, kterou si uschoval pod bundu a následně tuto pronesl bez zaplacení přes pokladní prostor,
kde byl při východu z obchodu zadržen obsluhou prodejny. Jak bylo zjištěno provedenou dech. zkouškou,
pachatel se na čin nejdříve posilnil alkoholem, kdy mu
bylo naměřeno 1,88 ‰ alkoholu v dechu, proto nejdříve
putoval k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici a následně si pak převzal sdělení podezření ze spáchá-
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ní přečinu krádež, neboť jak bylo zjištěno provedeným
šetřením PČR, obdobných skutků se dopustil v nedávné
době po celém území ČR i v zahraničí. Věc byla zpracována ve zkráceném přípravném řízení a předána k dalšímu rozhodnutí státnímu zástupci, kdy podezřelému hrozí v případě uznání viny trest odnětí svody v trvání až
3 roky.
KRÁDEŽ PENĚŽENKY S PLATEBNÍ KARTOU –
dne 4. 12. 2018 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr.
řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání
přečinu neoprávněné držení platební karty, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel dne 4. 12. 2018 v době
od 11:00 hod. do 15:00 hod. tím, že v nestřeženém okamžiku odcizil z volně odložené kabelky na věšáku v nezajištěné kanceláři prodejny ELKOMPLEX dámskou
koženkovou peněženku s finančním obnosem, osobními
doklady a uloženou platební kartou a z místa nepozorovaně odešel pryč. V případě zjištění pachatele tomuto
hrozí za přečin krádež trest odnětí svobody až na 2 roky,
zákaz činnosti, popř. propadnutí věci.
ZAPOMNĚL KABELU S NOTEBOOKEM V AUTOBUSE – dne 14. 12. 2018 byly policejním orgánem
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení
ve věci spáchání přečinu zatajení věci, kterého se dopustil
nezjištěný pachatel tím, že dne 6.12.2018 v době kolem
17:00 hod. si přivlastnil nálezem notebook HB 250 stříbrné barvy uložený v černé tašce, který si zde zapomněl
poškozený při svém vystoupení z autobusu v obci Habrek. Uvedeným jednáním mu tak způsobil škodu ve výši
8.200,-Kč. V případě zjištění pachatele tomuto hrozí trest
odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
npor. Josef Daněk DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

HLÍDALI VÁNOČNÍ STROM I MIKULÁŠE
A JEŠTĚ STAČILI SEHNAT HRAČKY DĚTEM ...
Ledečští dobrovolní hasiči se v prosinci zúčastnili v sobotu 2. 12. 2018 rozsvícení vánočního stromu na náměstí,
kde vykonávali bezpečnostní asistenci. Obdobnou činnost pak vykonávali i na mikulášské nadílce na hradě
ve středu 5. 12. Intenzivní nasazení sil
a prostředků jednotek požární ochrany pak vyžádala sněhová kalamita
v noci 12. 12. Blíže o výjezdech pojednává článek profesionálních hasičů.

Do 22. 12. 2018 probíhala tradiční sbírka hraček pro děti,
které tráví svátky v havlíčkobrodské nemocnici. O předání
hraček budeme informovat v příštím čísle. Čtenářům zpravodaje přeji šťastný nový rok.
OMLUVA – V prosincovém vydání zpravodaje došlo k chybě na str. 6 – DOBROVOLNÍ HASIČI. Je tam chybně uvedená částka sponzorského daru Společnosti Schäfer-Sudex
s.r.o. Skutečný dar byl 19 000 Kč. Omlouváme se štědrým
dárcům i veřejnosti.
Dan Horký

SITUACE NA TRHU PRÁCE KE KONCI ROKU 2018
Město Ledeč - počet uchazečů o zaměstnání – 96, z toho žen – 50
podíl nezaměstnaných osob – 2,8 %, volná pracovní místa – 52

Region Světlá n. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 422
– z toho žen – 240
– podíl nezam. osob – 3,2 %
– volná pracovní místa 181

Okres Havlíčkův Brod
– počet uchazečů o zaměst. – 1390
– z toho žen – 820
– podíl nezaměst. osob – 2,1 %
– volná pracovní místa 1517
Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Ledeč nad Sázavou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI jednatele/jednatelky společnosti Technické
služby Ledeč n. S., s. r. o./IČ: 25281208 s místem výkonu
práce Ledeč s předpokládaným nástupem – 1. 4. 2019
NÁPLŇ PRÁCE: vedení společnosti v oblasti hlavní a doplňkové činnosti (viz „Veřejný rejstřík“), usměrňování koncepce rozvoje společnosti, sestavování ročních plánů, jejich
rozpracování a vyhodnocování aktivní přístup k využití volných kapacit.
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY: Minimálně střední úplné vzdělání s maturitní zkouškou, případně vyšší odborné
či vysokoškolské, nejlépe stavebního, ekonomického nebo
technického směru.
DALŠÍ POŽADAVKY: praxe v managementu minimálně
5 let, znalost problematiky komunálních služeb, orientace v ekonomických zásadách řízení obchodní společnosti,
znalost správy a evidence majetku, znalost realizace investičních akcí, komunikační a manažerské schopnosti a dovednosti, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC
– Word, Excel, znalost NJ nebo AJ vítána.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 21. 1. 2019 do 12:00
hodin. Písemné přihlášky přijímá podatelna Městského úřadu Ledeč n. S. Přihláška může být podána osobně nebo
poštou. Adresa pro podání poštou: Městský úřad Ledeč nad
Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S. Přihlášku
výrazně označte: „Výběrové řízení – jednatel/ka TS“
PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu (u cizince číslo dokladu
a povolení k pobytu). Datum a podpis zájemce.
DOKLADY, KTERÉ ZÁJEMCE PŘILOŽÍ K PŘIHLÁŠCE:
Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech týkajících se obsazované pozice. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
3 měsíce. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání. Termín výběrového řízení pro přizvané uchazeče
je stanoven na pátek 25. 1. 2019.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
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DRUHÉ KOLO TURNAJE ŠKOLNÍ LIGY MINIHÁZENÉ
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnilo druhé kolo turnaje
školní ligy miniházené. V tomto kole zastupovala naši školu
jiná skupina žáků než v kole prvním a opět se jim velmi dařilo. Turnaj se hrál ve dvou základních skupinách 1. – 3. třídy
a 4. – 5. třídy. U všech žáků je patrný velký pokrok v herních
dovednostech. Házená je baví a je to znát na jejich aktivitě
ve hře, bojovnosti a obětavosti. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy a oddílu Házená Ledeč n. S.

za skvělou organizaci turnaje. Přejeme všem, aby se jim
i v novém roce dařilo. Další kolo se uskuteční na jaře roku
2019. Výsledky ZŠ Ledeč n. S.:
Kategorie 1. – 3. třídy: 1. místo – Vlci – 3. ročníky, 2. místo
– Tygříci – 2. ročníky
Kategorie 4. – 5. třídy: 1. místo – Mimoni – 5. ročníky,
3. místo – Lvi – 4. ročníky
Jana Hrochová, učitelka 1. stupně ZŠ Ledeč n. S.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ – 1. STUPEŇ ZŠ
Ve čtvrtek 19. 12. 2018 se uskutečnil v tělocvičně školy tradiční vánoční turnaj žáků 1. stupně ve vybíjené.  Byl rozdělen na dvě části. V první polovině se utkaly mezi sebou
týmy čtvrtých a pátých ročníků, ve druhé polovině týmy
druhých a třetích ročníků.

Vybíjená patří mezi oblíbené míčové hry a bylo vidět, že ji
výborně ovládají i ti nejmladší žáci. Pochvalu za bojovnost
a snahu si zaslouží úplně všichni. Sladká odměna nakonec
byla příjemnou tečkou za turnajem. Každá soutěž má ovšem
vždy své vítěze a poražené. Jak to tedy nakonec skončilo?

Výsledky:
2. ročníky
1. místo:  2. A
2. místo:  2. B
3. místo:  2. C

3. ročníky
1. místo:  3. A
2. místo:  3. C
3. místo:  3. B

Závěrem chci poděkovat všem paním učitelkám, asistentkám, které se podílely na přípravě a zdárném průběhu turnaje, dále žákům 2. stupně, kteří pomáhali s přípravou tělo-
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4. ročníky
1. místo:  4. C
2. místo:  4. B
3. místo:  4. A

5. ročníky
1. místo:  5. B
2. místo:  5. A
3. místo:  5. C

cvičny, a všem učitelům i žákům popřát krásné Vánoce plné
pohody a odpočinku.
   Jana Hrochová -  učitelka 1. stupně ZŠ Ledeč n. S.

STATISTIKA OBYVATEL LEDČE NAD SÁZAVOU
K 1. LEDNU 2019 JE NÁS 4 958

z toho 2 427 mužů a 2 531 žen
(minulý rok 4 996 obyvatel, z toho 2 459 mužů a 2 537 žen)
POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE:

Ledeč nad Sázavou
4 120		
2 010 muži		
2 110 ženy
Horní Ledeč		
507		
255 muži		
252 ženy
Habrek			
201		
96 muži			
105 ženy
Obrvaň			
90		
43 muži			
47 ženy
Souboř			
40		
23 muži			
17 ženy
Průměrný věk: 46,7 let, nejstarší občan: 98 let, nejstarší občanka: 100 let
NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA:				
Marie – 262		
Josef – 165			
Jana – 167
Jiří – 166		
Jaroslav – 135			
Jan – 135
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ:
Janák – Janáková		
60
Krajíček – Krajíčková
Novák – Nováková
56
Prchal – Prchalová
Doležal – Doležalová
40
Rajdl – Rajdlová		
Počet sňatků: 27, Počet úmrtí: 53, Počet narození: 37 z toho: chlapců – 20

34
35
31
Zpracoval: Ing. Michal Ptáčník

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Obyvatelé DPS měli možnost v doprovodu pečovatelek
navštívit Vánoční výstavy v Barborce. Nejprve jsme
navštívili výstavu v Hátě, kde si vánoční nákupy seniorky
zpříjemnili posezením u kávy. Poté jsme se přesunuli
do prostor Stacionáře Petrklíč a nakoupili další dárečky.
Výlet byl pěkným zpestřením předadventního času.
Vánoce jsme v pečovatelské službě oslavili v úterý
11. prosince již tradičním Vánočním posezením u kávy,
cukroví a koled. Navštívili nás pan tajemník J. Barta
z městského úřadu a pan J. Malý z organizace Senioři
ČR. Velmi rádi jsme uvítali předškoláky z Mateřské školy
Stínadla, kteří pod vedením paní učitelky Z. Polanecké
zazpívali koledy a zarecitovali vánoční básničky. Obyvatelé
DPS měli možnost se přímo obrátit na zástupce města se
svými dotazy, a pan J. Malý je seznámil s nabídkou jeho
organizace na příští rok.
Další velmi pěknou a vydařenou akcí bylo první
setkání seniorů z DPS s dětmi z výtvarného oboru

místní ZUŠ pod vedením paní učitelky G. Hrubešové.
Děti s paní učitelkou si pro seniory připravily materiál
k technice „enkaustického tisku“ s cílem vyrobit si velký
nástěnný kalendář s obrázky. A kdo chtěl, mohl si ještě
vyrobit svícen. Děti společně s obyvateli DPS strávily
moc příjemné pozdní odpoledne plné smíchu, povídání
a pilné práce. Když bylo vše hotovo, děti doprovázely
babičky a dědečky do svých bytů. Byla to velká radost
pro všechny a budeme se těšit na další setkání.
Ráda bych poděkovala obyvatelům a obyvatelkám z DPS,
kteří se podíleli na vánoční výzdobě. Sešli jsme se již
v listopadu a společně vytvářeli přání pro ostatní uživatele
pečovatelské služby bydlící v DPS a v terénu a pro další
organizace nebo jednotlivce, kterým jsme prostřednictvím
ručně vyrobeného přání chtěli popřát krásné Vánoce a vše NEJ
do nového roku. Dále také obyvatelky DPS vyrobily nádherné
věnce, které ozdobili každé venkovní dveře našich budov.
Gabriela Brožová

ŠKOLNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
Stává se tradicí, že každým rokem bývá vyhlášena literární soutěž
pro žáky I. a II. stupně naší základní školy. Letošní téma bylo
„Cestuji, cestuješ, cestujeme“. Zájemci mohli popsat své zážitky,
které prožili na cestách po Čechách, ať už cestovali pěšky,
na kole, autem, vlakem či autobusem. Do soutěže bylo přijato
třicet čtyři prací, z nichž porota vybrala osm nejzajímavějších.
Všichni zúčastnění soutěžící byli pochváleni za snahu. Úspěšní
autoři byli odměněni diplomem a knihou - Madlen Chladová,
Tereza Nová a Jan Pavelka (5. A), Šimon Pelikán (5. B), Vojta
Hess, Anna Tejkalová (5. C), Viktorie Aronová (6. A) a Barbora
Chaloupková (7. B).
Marie Čuchalová, učitelka I. stupně
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KDY KONČÍ VÁNOCE A KAM
S LOŇSKÝM VÁNOČNÍM STROMKEM

Kdy vánoční svátky začínají, máme jasno, i když naše
děti by nejraději vrchol těchto svátků spatřovaly ve Štědrém
dni. Kdy vlastně Vánoce končí, má zřejmě jasno jen církev.
Záleží na okolnostech, zvyklostech rodiny, kdy tyto svátky
ukončí. Znal jsem rodinu tří mých kamarádů, kdy symbol
Vánoc smutně polehával na hnojišti (nikoliv smetišti) už
Vánoce jsou bezesporu nejkrásnější svátky v roce. Jen
málokdo nemá ve svém obydlí vánoční výzdobu a nesmí
chybět ani vánoční stromek. Naše byty ozdobí rozzářené
jehličnany, a kdo byl hodný, snad najde pod nimi i nějaký
ten dárek. Sejde se rodina, přátelé, sousedé a všichni blízcí
prožijí ve sváteční atmosféře několik dnů, které vyvrcholí
oslavou konce roku.
Běh života se v novém roce vrátí do původních kolejí
a bude nutné vánoční stromky odložit na správné místo, aby

na Boží hod vánoční dopoledne. Ano opravdu byl na hnojišti,
protože to tak tenkrát na vesnici bylo. Smrček vykazoval
známky nejprudší vichřice v kraji a jen těžko byste hledali
zbytky pozlátka či stříbrné nitky, která ho ještě minulý den
zdobila. Holt kluci byli vitální a chtiví vzácného cukrátka.
Tenhle extrém nelze brát vážně, ale mnohde k tomuto
rozhodnutí dochází už na Nový rok nebo na Tři krále.
Hraničním bývají Hromnice, kde je také naplněna biblická
symbolika 40 dnů. Opečovávané betlémy nejrůznějšího
provedení to mají milosrdnější, jsou pečlivě zabaleny
a na rok uloženy na bezpečné místo. Ne tak stromky. Ať už
bude vaše rozhodnutí ukončit tyto krásné svátky jakékoliv,
teď je právě období, kdy většina symbolů vánočních svátků
končí u popelnic. A kam je bezpečně a šetrně odložit poradí
v níže uvedeném příspěvku Ing. Dvořák.
ok
se nepovalovaly po ulicích a okolo popelových nádob.  Pro
tento účel budou připraveny kontejnery na následujících
třech místech:
Sídliště Stínadla „u nové kotelny“.
Sídliště Rámy „u staré kotelny“
Ulice Z. M. Kuděje
před kamenolomem „U Šímů“
Ing. Břetislav Dvořák,
Vedoucí odboru OVŽP

K MÁNÍ BYL I MODRÝ PORTUGAL PRO ŘIDIČE

Byl týden do začátku nejsledovanějších a nejoblíbenějších svátků v roce. Zima to rozjela naplno ještě před zimním slunovratem. Mrazivé dny i sněhová pokrývka nadělaly
první starosti silničářům i řidičům. Zjevně však tyto podmínky neodradily návštěvníky ADVENTNÍHO HRADNÍHO JARMARKU. Prostory okolí hradu i přilehlých ulic
byly zaplněny auty a všechno to osazenstvo se hrnulo na
hradní nádvoří, jen těžko uvěřit, že se to tu lidské hemžení
nějak příjemně rozptýlilo. On se ten náš hrad nezdá, ale je
to město ve městě. Už z dálky bylo slyšet tradiční koledy,
šum davu i vřískot rozpustilých dětí. Z bohatého programu
nedělního odpoledne si mohl opravdu vybrat každý a umocnit tak blížící se vrchol Vánoc. A tak co chvíli mizel dav za
tlustými zdmi hradu v jeho útrobách, aby je zase po chvilce
vypustil na centrum veškerého dění – tedy na nádvoří. Tady
byl opravdový duch jarmarku.
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Stánkaři tu nabízeli nejrůznější zboží, tak si tu na své přišli i ti, kteří dosud neměli dárek pro své blízké. Hlavně to tu
vonělo! Slané, sladké, ale marná sláva, nejvíc ze všeho symbol vánočních jarmarků – horké víno, neboli svařáček. I pro
mě tu bylo jedno překvapení, prodával se tu i nealkoholický! Ne, že bych v životě tyhle nealkoholické libůstky zvlášť
vyhledával, ale ochutnat jsem to musel. I ta pohádka pana
prodejce o hluboko zmraženém kvalitním portugalu, který
se promění v nealko nápoj, byla hezká a tak nějak pěkně zapadala do vánočního času. Nakonec mi chutnaly nápoje oba.
Pěkně jsme se pozdravili se známými a popřáli hezké
svátky. Organizátorům patří poděkování a všichni přítomní
jejich snahu jistě ocenili. Tak snad jen malá poznámka pro
vylepšení. Vánoce jsou také svátky světel, tak by tu možná
příště nějaká mohla ještě více prozářit atmosféru.
ok

Téměř pravidelně vás na stránkách Ledečského zpravodaje seznamujeme s nejrůznějšími retrospektivními připomínkami událostí, příběhů i osob, které mají významný vztah k městu a regionu. Loňské OSMIČKOVÉ události strhly i nás, ale nebojte se,
těch událostí na každý rok se nastřádá vždy několik a my se opět budeme snažit vám je přiblížit i v roce s devítkou na konci.
Významným pomocníkem je nám po léta dr. Vostatek, ale rádi přijmeme i vaše postřehy a vzpomínky, vážící se k Ledči.

BOSÍ DŽENTLMENI

Tato vzpomínka pana doktora Vostatka sice přesahuje, po celý
minulý rok sledované uplynulé století, ale přeci jen se dotýká
století minulého. Proměny jsou to neskutečné. Zatímco všude
okolo bosých hochů na snímku bylo ševců jako máku, samotné
boty byly pro mnohé lidi nedostupný luxus. V současnosti najít
ševce je spíš malý zázrak a naše děti nosí značkové boty za tisíce korun a střídají je jak britská premiérka. Ještě k tomu ševci,
my v Ledči máme štěstí, protože tu máme pana Jardu Doležala,
kterému vůbec nevadilo odložit radniční sako a v montérkách
po sousedsku opravit kdejaký škrpál a když mu nějaký „náhradní díl“ chybí, tak si ho umí vyrobit. Jen si myslím, že ta naše
školní mládež nebude jeho stálý zákazník. Apropó, až se stejná
mládež vyhrne z lavic na ulici a bude mít potrhaná kolena na
svých značkových džínách, tak to není z žádné šarvátky o přestávce nebo z nouze rodiny, ale je to móda!
Vraťme se k našim fešákům na snímku, jejich slušivými vázankami (tehdy to asi ještě byly kravaty) taky „honili“ módu,
jen na ty bosé nohy se už nedostalo a muselo to zábst a píchat.
Pusťme tedy ke komentáři pana Miroslava Vostatka.
ok

Dnes mi „vypadla“ z obálky fotek jedna, sice kopie, ale zajímavá. Podle mě jde o žáky měšťanské školy chlapecké v Ledči
n. S. a soudím, že hochům je jistě 13 let. Je jich 18 a připsáno
je: „schází Doubek, Čuchal a Kabeláč“. Mohu jistě potvrdit,
že šlo o třídu, kam chodil můj otec František. Uvedený scházející Doubek byl učitel, otec prof. Dr. Eduarda Doubka. Otec
ho vzpomínal a mluvil o tom. Čuchal byl z Habreku, dokonce
jsme tam jednou byli. Pan Čuchal oslepl. O Kabeláčovi nevím
nic. Ačkoliv se snažím, otce nepoznám. Ale spolužákem otce
byl Bořík Rutter (bratr byl hodinářem), který pracoval a žil v I.
ČSR v Bratislavě. Znal jsem ho. Pak poznávám pana Rudla,
který měl papírnictví na náměstí (vedle byl pekař Čepl). Posléze úplně vpravo je pán, který měl něco s okem (je to patrné), bydlel u Koželužny. Jméno už nevím, říkalo se mu „Očko“
a pracoval na okresním úřadě.
Co je neskutečně pozoruhodné? Hoši jsou oblečeni různě,
nedá se nic vytknout, oděv, dlouhé kalhoty a i vesty, ale mnozí
jsou bosí – bez bot! Pouze ti z movitějších rodin mají boty!
Není to zajímavé a k zamyšlení?
RNDr. Miroslav Vostatek

MÍSTO POSLEDNÍHO
ODPOČINKU SLAVNÉHO
RODÁKA
Před časem jsem psal o místě posledního odpočinku ledečského rodáka a hudebníka Vojtěcha Hlaváče. Tedy města Vyborg nyní v Rusku poblíže ﬁnské hranice. Jedná se o průmyslové město s 80 tis. obyvateli. Jak léta plynula, město měnilo
zem, pod níž spadalo. Od konce velké války do roku 1940 bylo
ﬁnské, po konﬂiktu v r. 1939 patřilo do SSSR. Jistě i tento obrázek z kalendáříku učiní představu míst, kde je Vojtěch Hlaváč
pohřben.
RNDr. Miroslav Vostatek
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ZÍTRA TO SPUSTÍME ANEB HRÁLI JSME
V DIVADLE V DLOUHÉ

Devět studentů ledečského gymnázia se zapojilo do
projektu Zítra to spustíme, který iniciovala Knihovna
Václava Havla, a byli natolik výborní, že byli pozváni
k účinkování na divadelní přehlídce v Divadle v Dlouhé.
Cesta k tomuto úspěchu však začala již v září.
Projekt Zítra to spustíme! Organizátoři připravili jako
příspěvek k letošním oslavám stého výročí vzniku Československa. Naším cílem bylo vytvořit představení Havlovy hry Zítra to spustíme a inscenovat ji ve škole do konce
října. Proč právě Václav Havel a tato hra? Slovy Knihovny V. Havla: „Hra Václava Havla Zítra to spustíme je
věnována Aloisi Rašínovi a dramatickým událostem noci
z 27. na 28. října 1918, jež předcházely vyhlášení samostatnosti republiky. Je psána svižným, živým jazykem
a její poselství je stále více než aktuální. Autor dílo napsal
u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce 1988,
žánr i forma hry je velice vhodná pro studentské divadlo.“
(www.vaclavhavel.cz).
Naštěstí tvůrci projektu dali hercům i režisérům hry
velkou volnost v pojetí. Proto jsme mohli zvolit formu
scénického čtení (mimo jiné proto, že „svižný a dramatický jazyk“ hry se složitými souvětími a četnými vsuvkami
bylo obtížné si zapamatovat) a za relativně krátký čas ji
připravit. Studentky a studenti z kvarty a kvinty se do nacvičování pustili s elánem a velkým počtem inscenačních
nápadů. Některé z těchto nápadů jsme postupně zavrhovali, ale ty nejlepší zůstaly. Hra byla doplněna velkými
kresbami tehdejších státníků, moderní mobilní komunikací (která ovšem měla jako vyzvánění dobové písně), a dokonce i moderním hudebním pojetím (rapová interpretace
písní Hej Slované a Lví silou). Svými výkony, které se po
dobu zkoušení zlepšovaly, studenti potvrdili, že jsou velmi
šikovní i jako herci, protože jsou však amatéři, dva režijní
pokyny se neustále opakovaly: NAHLAS a POMALU.
Výsledkem bylo velmi zdařilé představení, které studenti
odehráli v multifunkčním sále gymnázia 24. října 2018,
aby bylo možné je natočit a zaslat do Knihovny Václava
Havla. Natáčení a následný střih a úpravu zajistila paní
Markéta Pelikánová ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou, díky níž
měla kvalitní inscenace i kvalitní záznam. Dne 26. října
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pak hru zhlédli žáci nižšího gymnázia jako součást projektového dne ke 100. výročí vzniku republiky.
Cíl projektu jsme tímto splnili, ale čekali jsme na odezvu od organizátorů. Byli jsme opravdu potěšeni, když
jsme dostali pozvání na závěrečné setkání zúčastněných
škol, které proběhlo 27. října v Divadle v Dlouhé v Praze
a mělo podobu divadelně- ﬁlmového pásma, ve kterém se
v úryvcích představily všechny inscenace (celkem osmnáct). Z našeho představení autoři pásma použili jednak
ﬁlmovou ukázku, jednak byli studenti požádáni o realizaci dvou scén přímo na jevišti Divadla v Dlouhé. Radost
i nervozita byly veliké, ale kvartáni a kvintáni všechno
zvládli skvěle. Zároveň měli na této akci možnost porovnat svoji inscenaci s ostatními a zjistili, že se jejich práce
velice povedla, že předvedli výborné výkony (ve školním
sále i v divadle) a že nebyli pozváni do divadla jen dopočtu.
Na závěr tedy představme úspěšné divadelníky: Zdeněk Jelínek, Milan Maxa, Šimon Prchal, Vojtěch Scholze
a Anežka Vacková z kvarty, Viktorie Kubíčková, Václav
Novotný, Tereza Poláková a Veronika Veselá z kvinty.
Děkujeme za nasazení a vytrvalost, s jakými k celému
představení přistupovali, a za to, jak úspěšně v tomto projektu reprezentovali ledečské gymnázium. Naše poděkování také patří paní Markétě Pelikánové ze ZUŠ Ledeč
nad Sázavou za naﬁlmování a úpravu ﬁlmové verze naší
inscenace a Václavu Čapkovi z kvarty, který se na natáčení také významně podílel.
Filmovou reportáž ze setkání v Divadle v Dlouhé a další
podrobnosti o projektu (zapojené školy apod.) najdete na:
https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/zitra-to-spustime; https://www.youtube.com/watch?v=MfbdyEchkrA
Rozhlasová reportáž: https://hledani.rozhlas.cz/iRadio
/?stanice%5B%5D=ČRo+Radiožurnál&porad%5B%5D
Na závěr ještě slova autora hry – Václava Havla: Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí
poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Za všechny zúčastněné z ledečského gymnázia
– Lenka Trtíková

ANGLICKÉ DIVADLO ZAVÍTALO DO LEDČE
V pátek 14. prosince 2018 se studenti Gymnázia,
Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad
Sázavou zúčastnili anglické divadelní hry s názvem Jack
and Joe. Herci přijeli do sálu gymnázia až z dalekého Zlína, aby zahráli představení v anglickém jazyce a naučili
nás pár nových anglických slov.
Všichni jsme napjatě čekali na začátek představení
a doufali jsme v naši dostatečnou slovní zásobu. Angličtina, doprovázející celé představení, byla velice srozumitelná, a tak jsme mohli sledovat vtipný a propracovaný

děj. Všichni herci podali dobré výkony a odcházeli jsme
s pocitem, že naše angličtina není zase tak špatná, protože jsme hercům rozuměli bez větších problémů.
Situační komedie se odehrávala v Americe a připomínala naši českou pohádku O slepičce a kohoutkovi. I tady
to nakonec dobře dopadlo.
Divadlo se nám líbilo a budeme rádi, když za námi herci zase přijedou.
Studenti 3. a 4. ročníku oboru
Informační technologie

JAZYKOVÁ EXKURZE DO DRÁŽĎAN

V úterý 11. prosince 2018 se 40 žáků naší školy zúčastnilo každoročního prosincového poznávacího zájezdu,
vzhledem k loňskému úspěchu opět do Drážďan.
Na programu byla prohlídka nejznámějších pamětihodností města – Frauenkirche, Fürstenzugu, Theaterplatzu,
Zwingeru + návštěva proslulého vánočního trhu Striezelmarkt na Altmarktu a menšího na Pragerstraße. Tam jsme

obdivovali krásné vánoční zboží, ochutnávali speciality
a vstřebávali atmosféru Vánoc.
Novinkou byla návštěva zámku Moritzburg nedaleko
Drážďan, kde se natáčela známá česká pohádka Popelka.
Mgr. Václava Pajerová, Mgr. Josef Král,
ThMgr. Ing. Jiří Foller

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
Nejen věčným učením živ je student, ale také několika společenskými událostmi,
které lemují jeho maturitní rok. Vedle stužkovacího a maturitního večírku je tím dnem „D“,
na který se pak dlouho vzpomíná, maturitní ples. Naše gymnázium pořádá už 67. ples.
Jako obvykle proběhne v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě, a to v pátek 22. února od 19 hodin.
Hrát bude letos skupina RUM. Vstupenky budou k dispozici v průběhu měsíce ledna v budově
gymnázia i v Městském informačním centru. Cena je 220 Kč na sezení, 200 Kč na stání.
Přípravy jsou již v plném proudu – obstarávání veškerých věcí, potřebných pro zdárný průběh,
shánění tomboly, nácvik předtančení apod. Děkujeme všem, kteří nás podporují,
rodičům i sponzorům. Věříme, že se ples vydaří a těšíme se na setkání!
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CENTRUM

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

KURZY PRO DOSPĚLÉ NA STŘEDNÍ ŠKOLE V LEDČI
Od února 2019 nabízíme následující kurzy pro dospělé
Kurz Programování CNC strojů v rozsahu 35 hodin
Kurz bude probíhat v sobotu. Obsah kurzu je zaměřen na základy programování v řídicím systému FANUC soustruh.
Kurz začíná základním seznámením s CNC strojem, vytvořením programu a následném vyrobení naprogramovaného
dílce. Cena kurzu je 3 500 Kč.
Daňová evidence pro podnikatele v rozsahu 24 hodin
Kurz bude probíhat 3 soboty a je zaměřen na vedení daňové evidence. Důraz v celém kurzu je kladen na sestavení daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Absolvent vyhotoví pokladní doklady a vydané faktury, zaeviduje výdaje a příjmy
podnikatele v peněžním deníku, využívá počítač pro zpracování daňové evidence v programu MRP. Cena kurzu je 2 000 Kč.
Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gvi.cz nebo telefonicky 731 612 319.
Ing. Vlasta Rýdlová

ZDAŘILÁ PREMIÉRA POCHODU
ANEB LEPŠÍ POČASÍ JSME SI OPRAVDU NEMOHLI PŘÁT!
Věta o počasí vystřižená z Posla z Liptákova dokonale platila pro 28. prosinec roku 2018. Sluníčko provázelo skupinky dospělých i dětí, které se trousily do budovy ledečského
gymnázia. Samozřejmě, že je tam nečekala výuka, ale první
ročník Pochodu krajem pověstí Eduarda Doubka. Právě ledečský polyhistor a někdejší ředitel zdejšího gymnázia inspiroval
pořadatele z řad profesorů a studentů. Hlavně to byly pověsti
a legendy, které dlouhá léta sbíral a které v tomto roce vyšly
knižně. Pan Doubek by měl určitě radost z toho, kolik lidí má
rádo pohyb a krásnou okolní krajinu.
Mezi devátou a desátou hodinou probíhala registrace ve vestibulu gymnázia a pořadatelé (ke svému překvapení i potěšení) přivítali celkem 220 účastníků, vybavili je mapami a drobnými svačinkami (sice došlo i na drobné zdržení při registraci
– ale mohli bychom je shrnout jinou větou z díla Járy Cimrmana: Na takovéhle návaly tu nejsme zařízený.). Pak už se turisté
vydávali na trasu, která vedla proti proudu řeky Sázavy, kolem
nemocnice v Háji a pak po lávce přes řeku Sázavu do Vilémovic. To už jsme za sebou měli dvě stanoviště, kde jsme si natiskli razítka a luštili křížovku, která obsahovala úkoly právě
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ze zmiňovaných pověstí. Většina účastníků pochodu využila
možnost občerstvení ve Vilémovicích v Hospodě U Čerta –
horký čaj, svařák či něco k zakousnutí pomohly doplnit energii
na další cestu. Z Vilémovic jsme se vydali dál podle zámečku
a unikátního tisu klidnými polními cestami do Pavlova.
Cestou jsme mohli potkávat známé i neznámé, Ledečáky,
Zručáky i účastníky z jiných míst. Okruh se začal uzavírat
přes Hradec zpátky do Ledče. Tam na úspěšné turisty čekal
pamětní list a placka. První z nich dorazili brzy po poledni,
další se trousili během odpoledne. Takto si mnozí z nás zpestřili a zpříjemnili vánoční čas, udělali něco podstatného pro své
zdraví a poznali nádherný kout naší vlasti.
Poděkování za zdařilou akci patří účastníkům, pořadatelům
z řad učitelů a studentů ledečského gymnázia. Dále děkujeme
panu Petrovi Svobodovi, majiteli Hospody U Čerta ve Vilémovicích, Hradecké společnosti a Městu Ledeč n. S. za všestrannou podporu a propagaci. Těšíme se na shledanou na příštím
ročníku Pochodu krajem pověstí Eduarda Doubka.
Jiří Foller

LEDEČSKÝ HOKEJ
Kalendářní
rok
2018 skončil a pro hokej začíná závěrečná
část sezóny. Náš nový
tým dorostu, který
předvádí výborné výkony, rok uzavřel průběžným třetím místem v regionální lize
dorostu, která spojuje
týmy Vysočiny a Jihočeského kraje. Zaostává jen za Vlašimí a Strakonicemi. Do konce sezóny dorost
čekají na domácím ledě zápasy proti vedoucí Vlašimi 19. 1.,
Soběslavi 3. 2., Českým Budějovicím 10. 2., Strakonicím 23.
2., Chotěboři 3. 3. a Písku 17. 3.
Starší žáci jsou na průběžném sedmém místě a mladší
žáci na osmém místě. V této kategorii nás ovšem čeká ještě
spoustu zápasů a snad se týmy propracují do vyšších pater
tabulky. Určitě mají dobře našlápnuto, tak uvidíme. Bohužel
se v těchto kategoriích potýkáme s momentálně menším počtem vlastních hráčů, a tak spolupracujeme s ostatními kluby, které nám hráče zapůjčují. Je to dnes běžný jev, protože
i my jiným klubům některé hráče uvolňujeme.
Přípravku (čtvrté třídy) čekají od ledna zápasy na celé
hřiště. Doposud hrála dle pravidel minihokeje. Ostatní přípravkové kategorie pokračují v minihokeji. Všem se velmi
dobře daří.
Nábor nových hokejistů a hokejistek je po celou sezónu
a kdykoliv se zájemci mohou zapojit a přidat se. K tomu
jim může pomoci další Týden hokeje, který pořádá Český
hokej ve spolupráci s kluby po celé republice. U nás se tato
náborová akce uskuteční 24. ledna 2019 od 16:30 hodin na
zimním stadionu. Nebojte se a neváhejte přivést své ratolesti, aby se třeba jen podívaly, jak probíhají tréninky, jak
se mohou lehce naučit bruslit a co jim všechno kladného

pro duševní i fyzický rozvoj může hokej přinést. Zváni jsou
všichni, zejména děti ve věku 4-8 let s doprovodem. V rámci akce každé nově registrované dítě obdrží repliku národního dresu, se kterým může později třeba trénovat. Dalším
dárkem je poukaz od Českého hokeje ve výši 1500,- Kč na
výstroj dle vlastního výběru. Pro nové hokejisty klub zapůjčuje kompletní výstroj. Pro rodiče malých hokejistů není
tedy hokej ﬁnančně náročný, jak se zdá a někdy nesprávně
prezentuje.
Pokud jste o hokeji jako sportu pro svého syna nebo dceru
neuvažovali, nebo si myslíte, že je to pro ně sport nevhodný,
přijďte také. V nejhorším se vaše domněnka potvrdí, v lepším případě si vaše dítě najde sport, který si zamiluje.
V závěru roku 2018 se po mnoha letech jednání podařilo
docílit příslibu od vedení města k dostavbě dalšího zázemí,
zejména šaten, které zoufale chybí. Doufejme, že se vše podaří a dostavba se opravdu uskuteční. Klub nechce vše (stejně jako doposud) nechávat jen na městě, ale snaží se získat
ﬁnanční prostředky či pomoc jiných subjektů, aby realizace
dostavby byla ﬁnální a zahrnovala v sobě nejen šatny, ale
i ostatní potřebné prostory.
V letošní sezóně klub slaví 85 let od svého založení. Mimo
jiné byla s tímto i spojena výtvarná soutěž o výroční logo.
Soutěž vyhrálo logo od Václava Čapka. Logo jsme nechali
potisknout na puky, kterými všechny kategorie hrají své zápasy. Logo se rovněž objevuje ve všech oblastech působení
hokejové klubu.
Sledujte nás na FB, kde jsou aktuální informace o dění
v klubu a zápasech. Další informace najdete také na našich
webových stránkách www.hcledec.cz.
Děkujeme všem dětem, rodičům a trenérům za reprezentaci našeho klubu v uplynulém roce! Velmi si vážíme podpory Města Ledeč n. S., sponzorů a všech, kteří nám jakkoliv pomáhají. Děkujeme!
Přejeme všem mnoho úspěchů, štěstí, radosti a spokojenosti v novém roce 2019!
Jan Malík

PROSÍME, POMOZTE, HLEDÁME KOČIČKU
V noci na 28. 11. se nám na starém sídlišti v Ledči ztratila kočička. Je to
dospělá siamka. Na jméno neslyší. V případě zahlédnutí či nalezení prosíme
o informaci na tel.: 604 138 661. Stačí prozvonit, odměna jistá! Děkujeme.
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O ZAVŘENÝCH A OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH
Někdy se stane, že lidé, kterým věříme nebo je máme rádi, se
k nám zachovají hrubě, přezíravě nebo zle. Většinou nás to hluboce
zasáhne. Vždyť jsme otevřeli náruč a někdo do nás kopl. Cítíme
nicotu, která nás odvrací od vrozené lásky, a nejistotu. Jak máme
bojovat a proti komu? Máme utéct? Možná cítíme, že se nějaké
dveře zavírají a nic s tím nenaděláme. K depresi jenom krůček.
A zrovna telefon mlčí, oněměl i zvonek u dveří. Nevidíme kudy
z toho ven. Znechucení, zmar a smutek.
Ani víra nás před tím vždycky neochrání. I hluboce věřící světci
prožívali podobné pocity. Víra nám ale nabízí řešení. Říká nám,
že ty zavřené dveře nejsou konečná, dává nám jistotu, že existuje
cesta ven. Jedny dveře jsou zavřené, ale to nám umožní objevit jiné
otevřené. S nadějí, že nová cesta existuje a je pro nás lepší než ta,
po které jsme třeba toužili. Protože co vlastně my víme o budoucnosti?
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
17. 1. v 17.00 h. Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře).
18. 1. ve 14.30 Spolčo na faře pro školní děti. Vede paní M. Přádová.

18. 1. v 15.30 Spolčo na faře pro děti do šesti let. Vede paní J. Sklenářová.
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
28. 1. sv. Tomáš Akvinský (významný středověký učenec, jeho
učení vychází z křesťanských zásad a dodnes inspiruje moderní
ﬁlozoﬁi)
31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, kněze, který celý svůj
život obětoval dětem, o které nikdo nestál. Dětem bez domova dokázal nabízet životní jistoty a naději, že i ony mají své místo na
světě.
2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dříve
tímto dnem končil čas Vánoc. Připomínáme si událost ze života
Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřiceti dnech od narození přinesli do
jeruzalémského Chrámu, aby ho symbolicky odevzdali Bohu. Dnes
je tento svátek spojený se svěcením svíček. Svíčka nám představuje
dar světla, který jsme obdrželi.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

NARODIL SE…
Už desítky let se ve vánočním čase scházíme na ledečském náměstí, abychom zhlédli biblický příběh o narození Ježíše Krista.
Příběh známý, mnohokrát opakovaný a přesto stále povznášející.
Ten letošní „ježíšek“ dal o sobě náležitě vědět, tak jak se sluší
na novorozeně – rozkřičel se do světa, a to náš příběh ještě více
zlidštilo a přiblížilo. Zaplněnému náměstí se dostalo nejen novoročního přání ThDr. Jana Bárty, ale především krásné a skvěle
zorganizované sváteční podívané. V duchu tradice se dostalo na

živý betlém i na drobné dárky. Závěrečný společný zpěv koledy
Narodil se Kristus Pán jen stvrdilo vlídné a nevšední souznění
účinkujících i diváků. Velké poděkování patří všem účinkujícím
i organizátorům Putování za betlémskou hvězdou. Snad jsme
mohli na závěr více zatleskat, ale třeba to bylo tlumeno rukavicemi, které si každý rád v prosincovém počasí navlékl. Příště na
potlesku rádi přidáme.
ok

SLOVO HEJTMANA
Otočili jsme poslední list kalendáře a máme za sebou další rok.
Rok stého výročí vzniku Československé republiky. Během jubilejního roku jsme si připomněli mnohé z událostí uplynulého století.
Některé chvíle našich novodobých dějin byly tragické, jiné heroické, prožili jsme nadšení i pocity naprostého zmaru, mezitím prosté
příběhy všedních životů. Nelze vše naházet do jednoduché škatulky. Při vzpomínkách na minulost našeho státu máme být často na
co hrdi, jindy raději sklopíme hlavu. V našem kraji se díky akcím
cyklu Proletí století postupně ve všech bývalých okresních městech
povedlo dle mého názoru oslavit výročí důstojně a přiměřeně jeho
významu. K tomu musím připomenout i nemálo povedených oslav,
jež proběhly z místní iniciativy i v menších sídlech.
To ovšem neznamená, že jsme zároveň neřešili aktuální problémy. Zmíním alespoň ty nejzávažnější, jež se stále opakují. Nedostatek vody se nezmenšuje, ba dá se říci, že je stále kritičtější a výhled
do budoucnosti není ani zdaleka optimistický. Území Vysočiny je
zdrojem pitné vody i pro valnou část našich velkých měst – například pro aglomeraci Prahy a Brna. Ústřední orgány proto musí
vnímat naši situaci a nenechat nás v tom samotné. Čekají nás pokračující jednání se státem o Želivce a dalších zdrojích životadárné tekutiny. To se neobejde bez aktivní účasti našich zemědělců.
Významným faktorem budoucnosti našeho kraje je vývoj situace
ohledně Jaderné elektrárny Dukovany. Její vliv na zaměstnanost
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v regionu včetně návaznosti na všechny další souvislosti je nesporný. Nemůžeme proto odkládat řešení stále na neurčito. Obrovské
zásoby vytěženého dřeva čekající na své využití nám zase připomínají pokračující kůrovcovou kalamitu. Lokální průtrže nás upozornily, že nemůžeme zapomínat na zajištění bezpečnosti i v tomto
směru. Rád bych ještě zmínil, že jsme opět prokázali schopnosti
našich lidí v prosazení a přípravě vrcholných sportovních akcí.
Mimo jiné se do Vysočina Areny vrátily závody světového poháru v biatlonu. Skvělá organizace, krásná příroda, perfektní zázemí
a tisíce fanoušků z celé Evropy – to vše bylo výbornou propagací
našeho kraje.
Jedna věc mě ale stále trápí – celková atmosféra ve společnosti,
vztahy mezi lidmi – od parlamentu až po rodinné vazby. Mnohde je
cítit nesmiřitelná nesnášenlivost, často provázená až nenávistnými
projevy. Přitom úspěšná ekonomika nám v současnosti přináší slušné zdroje – včetně příjmu jednotlivců. Musíme počítat s tím, že taková situace tu nebude pořád, určitě nás čeká po období konjuktury
za určitý čas zase těžší období, ekonomická houpačka je neúprosná.
Pokusme se tedy v tom novém roce být k sobě alespoň v osobních
a pracovních vztazích ve svém okolí více tolerantní a velkorysí.
Přeji Vám do roku 2019 především dobré zdraví, ale také hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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FK Kovofiniš Ledeč n. S.

vás zve na 3. FOTBALOVÝ
26. ledna 2019 od 20 hodin v sokolovně,
hraje kapela R.U.M, předprodej vstupenek v IC Ledeč

PLES

S HÁTOU DO PRÁCE I V NOVÉM ROCE
Společnost Háta, o.p.s. realizující projekty S Hátou
do práce úspěšně vstupuje do roku 2019. Doposud se
podařilo zajistit zaměstnání 21 osobám se zdravotním
postižením. Zaměstnavatelé, kteří tuto pracovní příležitost nabídli, jsou nejen z Ledče nad Sázavou, ale také
z Humpolce, Světlé nad Sázavou, Zboží nebo Pavlova.
S jedním ze zaměstnaných vám přinášíme rozhovor. Jde o muže středního věku, který pracuje jako
skladník v Prádelně Barborka.
Koordinátor: „Kde jste se dozvěděl o možnosti účasti
v projektu S Hátou do práce?“
Pracovník: „Od zaměstnankyně Fokusu Havlíčkův
Brod. Pravidelně jsem se s ní scházel a řekla mi, že je
možné zapojit se k vám a možná mít práci. Byl jsem za to
rád, hodně času jsem trávil doma, už skoro rok. Už dlouhodobě jsem si chtěl najít práci, Fokus mi nabízel práci
v Brodě, ale to jsem se bál, že bych nezvládal dojíždění
i tu samotnou práci.“
K: „Přiblížil byste, prosím, čtenářům, jaké aktivity jste
musel absolvovat v procesu projektu.“
P: „Bylo to asi pět školení, kurzy na bezpečnost práce,
jak zacházet s ﬁnančními prostředky a nedostat se do
dluhů.“
K: „Jak dlouho pracujete v prádelně?“
P: „Už čtyři měsíce.“
K: „Líbí se Vám tahle práce?“
P: Je to jakoby pro mě nová práce, nikdy jsem takhle nepracoval. Nechtěl bych tam být sám, nevím, jestli bych

to zvládnul.“ (Pozn. pracovník prozatím využívá služeb
asistence projektu – na pracovišti je přítomen pracovník,
který mu pomáhá zvládnout zadanou práci, vytvořit si
pracovní stereotyp a vazby s kolektivem a vedením.)
K: „Změnilo zaměstnání Váš život?“
P: „Určitě ano. Poznal jsem nové lidi, nové prostředí.
Když se s někým zastavíte a začnete se bavit, spousta lidí
se zeptá, kde člověk dělá. Když jsem říkal, že mám důchod a jsem doma, tak to zrovna není takové jako super.
Teď můžu říct, že chodím na dvě hodiny do prádelny, je
to jiné, lepší.“
K: „Co byste si přál do nového roku?“
P: „Hlavně to zdraví a být trošku víc v pohodě.“
K: „Myslíte, že práce Vám pomáhá, abyste byl trošku
víc v pohodě?“
P: „Pokud se mi v práci bude dařit, tak určitě ano.“
Další schůzka pro zájemce je plánovaná na začátek
března 2019. Bližší informace o projektu pro účastníky i zaměstnavatele poskytne paní Eva Moravcová,
tel. 737 017 404.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního
fondu: Operační programu Zaměstnanost:
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
evidovaného pod registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0
.0/16_053/0004079 (S Hátou do práce) a CZ.03.1.48/0.
0/0.0/17_075/0009061
(S Hátou do práce II.).

VELKÉ DÍKY!
Poděkování Vám všem, kteří v roce 2018 přispěli
svým uměním, talentem, dárkem nebo ﬁnanční hotovostí
na zlepšení péče o nemocné děti v Nemocnici Havlíčkův Brod. Finanční prostředky velkých i drobných dárců a dary od rodičů byly účelově použity, tak jak jsme
v průběhu roku uveřejňovali v tisku a na sociálních sítích, (podíl na nákup přístrojů, polohovacích a ošetřovacích pomůcek pro děti, zlepšení prostředí dětského i neonatologického úseku oddělení). Velká část prostředků
z adventních koncertů je věnována na zřízení „odpočinkového koutku pro kojící maminky“ a děti, které přecházejí do nemocnice na různá oddělení a s malým dítětem
čekají na vyšetření, výsledky nebo zákroky.
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Všechny věcné dary – hračky – jsou v průběhu roku
použity pro „malé pacientíky“ jako dárky na uvítanou
při příchodu na naše oddělení. Jsou darovány jako odměna za „hrdinství“ u nepříjemných výkonů. Drobnosti o občanského sdružení Nedoklubko (projekt „Mámy
pro mámy“) jsou každoročně darovány jako pozornost
a „pohlazení“ pro maminky nemocných a nedonošených
novorozenců.
Přejeme úspěšný, dobrý rok 2019, pevné zdraví a naplnění z možnosti darovat štěstí a vykouzlit úsměv.
Kolektiv dětského odd. Nemocnice Havlíčkův Brod

DĚNÍ V CDS BARBORKA
Naše město krásné je, že Ledeč se jmenuje,
kde protéká Sázava, to turistům nahrává.
Na náměstí kašnička a v ní plave rybička.
My jsme rybku chytili a přání jí sdělili.
Opodál je radnice, v ní hodný pán velice.
Pan Tůma se jmenuje, náš starosta v Ledči je,
nezištně nám pomáhá a je s ním i zábava.
Z náměstí se cesta dvojí, v Barborce dům pro nás
stojí.
Že je v domě účast velká, kde nám velí ředitelka.
Mladá paní že to je, Iveta se jmenuje.
Po boku je Mirek milý, o práci se podělili.
Lítají jak zběsilí, nesednou si na chvíli.
Co nám rybka slíbila, do puntíku splnila.
O tom pochyb není žádná, žádná místnost není
prázdná.
Když půjdeme od zdola, prádelna Vás zavolá,
když kousek dál půjdete, vstupní dveře najdete.
Poté stačí vstoupit dál, naleznete dolní sál.
Doprava když odbočíte, na schodiště narazíte.
Hned si každý odpoví, že je v srdci budovy.
Než si všechno prohlédnete, domů jen tak nepůjdete.
Odbočíte doleva, každá místnost něco má.
První místnost otevřete, do masáže nahlédnete,
tam Vás pěkně zlehýnka masíruje Alenka.
Za pár kroků dopředu narazíte na Ladu.
Je tam její kancelář, vypíše Vám formulář.
Ví o každé tendenci, vždyť je naše vedoucí.
Kousíček dál půjdete, velký bazar najdete,
každý v něm si něco najde, naše Dana si čas najde.
A pak pěkně za chvilenku na rampě jste z chodby
venku.
O poschodí jste již výš, tam neprojde ani myš.
Že tam vždycky po práci, relaxují kuřáci.
Žádné strachy, žádná bída, Miluška si svůj trůn hlídá.
A tak pěkně bez legrace poskytne vám informace.
Típne svoji cigaretu, ukáže Vám, že jsme k světu.
A hned s vámi rokuje, jak to u nás funguje.
Kde teprve nastává pro nás velká zábava,
ukáže Vám s radostí naše velké místnosti.
Každou místnost, kterou máme, vesele si užíváme.
Kavárnu však velice užíváme nejvíce.
Je v ní hodně radosti pro klienty, pro hosty.
A tak pěkně bez obavy každý dělá, co ho baví.

Využití máme dosti, her, soutěží do sytosti.
Besedy a promítání, pečení i štrúdlování.
Výstavy a oslavy v kavárně Vás pobaví.
Klienti se radují, že soutěže milují.
Pak se zrodil velký nápad, dumali jsme jak to chápat.
Iveta a Mirek milí, svůj projekt si prosadili.
Nebáli se jíti dál a nápad se vskutku stal.
Vytvořili sestavu a to z pěti ústavů.
Nový projekt každý vítá, vznikla velká komunita.
A v kavárně pospolu, scházíme se u stolu.
Vašíček nás pěkně vítá, Anička zas s kávou kmitá
a Alenka bez okolků zazpívá si s námi polku.
Pějme píseň tralala, Karuzošou už začala.
Evička zas spěchala, by nám body dávala.
Rozjelo se ﬁnále, tančili jsme na sále.
Společně se bavíme, dlouhé chvíle krátíme.
Všechno bylo báječné, nic nebylo zbytečné.
Kdo by neměl na závin, je zde banka potravin.
Nikdo trpět nebude, je tu banka pro chudé.
Stačí Mirka oslovit, budete se dobře mít.
U nás v centru máme k mání invalidům zaměstnání.
Každý, to co umí, práci, které porozumí.
Nežli jsme se nadáli, podzim jsme vítali.
Poletuje snížek bílý, Vánoce se přiblížily.
Kominíčky, andělíčky, zdobili jsme stříbrem šišky.
Gábina vše připraví na vánoční výstavy.
A poté již v celé kráse pozdravíme Mikuláše.
Nežli jsme se nadáli, Vánoce jsme vítali.
A pak všichni na chviličku sešli jsme se u stromečku.
By si dlaně podali a zdraví si popřáli,
abychom se v novém roce sešli opět na Vánoce.
V našem centru Barborka oslavujeme čtvrté výročí. Za tu dobu jsme zažili mnoho neuvěřitelných
chvil. Děkujeme všem našim zaměstnancům, panu
starostovi i celému vedení radnice za jejich podporu
a přátelům Háty, o. p. s. Všem občanům Města Ledeč
nad Sázavou a okolí přejeme mnoho krásných chvil,
zdraví a osobní pohodu v roce 2019.
Za klienty společnosti Háta, o. p. s.
napsala Míla Černocká

Vážení čtenáři,
těší nás, že věnujete svou pozornost článkům Domova Háj. Do roku
2019 vám přejeme hodně zdraví a pohody, hodně úspěchů v osobním,
ale i pracovním životě, ale především vám přejeme, aby fungovaly
vaše vztahy v rodině i s dalšími vašimi blízkými.
Zaměstnanci a klienti Domova Háj
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VZPOMÍNKA
Dne 29. prosince loňského roku jsme si
připomněli smutné roční výročí,
kdy nás opustila milovaná a nenahraditelná
paní MARIE MORAVCOVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte si na ni.
Manžel a děti s rodinami

16. ledna 2019 uplyne již 35 smutných let,
kdy nás navždy opustil pan JOSEF KAREL
z Chřenovic, dlouholetý zaměstnanec
SOU n. p. Kovoﬁniš.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná syn Jaromír s rodinami.

Dne 14. ledna 2019 uplyne jeden smutný
rok, kdy nás navždy opustil
pan ANTONÍN TŮMA z Ledče.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Neustále vzpomíná manželka,
dcery s rodinami, příbuzní a přátelé.

16. ledna 2019 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana BOHUMILA KRČILA z Ledče n. S.
Manželka, syn a dcery s rodinami

KLIDNÝ VE HŘE I NA TRENÉRSKÉ LAVIČCE
Smutek se ještě
násobí, když někdo blízký navždy
odejde ve vánočním čase. To se přihodilo i v případě
pana JANA PECY
z Hradce (84 let).
Truchlí rodina i všichni, kteří se točí

kolem ledečského fotbalu. Honza Peca
odehrál za TJ Kovoﬁniš řadu zápasů.
Jako krajní obránce patřil ke spolehlivým hráčům, nikdy se nesnížil k záludné hře. I když se mužstvu nedařilo,
vždy hrál slušně a nedal se strhnout
k ostrým zákrokům i komentářům.
Podílel se na postupu do I. A třídy
v sezoně 1959/60. Klid a rozvaha ho

předurčovaly k roli trenéra, kterou vykonával řadu let, zejména u dorostu,
z této jeho líhně se později řada hráčů
prosadila do A mužstva.
Honzo, děkujeme za vše, co jsi pro
ledečskou kopanou udělal, čest tvé památce!
-JF-

DŮRAZ A KONCENTRACE PROVÁZELY PEPŮV FOTBAL
Už v době příprav na vánoční svátky loňského roku se po městě rozšířila smutná zpráva. Ve věku 77 let
zemřel pan JOSEF BOBEK z Ledče.
Na tomto místě je dobré připomenout,
mimo jiné, i jeho vklad pro ledečskou
kopanou. Pepa po návratu z vojny, na
podzim 1963, začal pravidelně hrát za

A mužstvo Ledče. Utvořil stabilní záložní dvojici s Jindrou Knytlem. Podílel se na postupu tohoto mužstva do
I. B třídy, což byl velký úspěch. Pepa
platil především za důrazného hráče –
důraz a tvrdost uplatňoval v osobních
soubojích, k čemuž měl také náležité
fyzické dispozice. Jinak byl ale dobrák

s veselou povahou a o legraci v jeho
společnosti nikdy nebyla nouze.
Pana Josefa Bobka by jistě těšily
současné úspěchy jeho pokračovatelů na ledečském stadionu, ale nemoc
a čas rozhodly jinak. Pepo, budeš nám
všem chybět!
-JF-

Tato sestava je z vítězného turnaje v Polné, bylo léto roku 1965. Stojí zleva: Josef Bobek,
Karel Vávra, Antonín Pitruň, Petr Lebeda, Josef Vratislavský, Josef Vrzáček, Alexandr
Olijnyk. Sedí zleva: Jaroslav Francl, František Hořejš, Bedřich Pešek, Eda Vítek.
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